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MOSELY. 
 
 
 

 Indstilling fra Arbejdsgruppen for overordnet indretning og strategi. (AOIS) 
 
 
Arbejdsgruppedeltagere: Anni Pedersen, Karlo Jensen, Gert Thulstrup, Fritz Kilian, Jens Hammer  
 
 
 
Arbejdsgruppen har gennemgået de indkomne forslag til anvendelse af Mosely systematisk, og 
herunder fra – og tilvalgt de forslag som gruppen kan anbefale.  
 
1. Primitiv overnatning: 
 
Der bør indrettes et område til et større Shelter og en bålplads (basisplads) på det areal der i dag 
optages af de eksisterende bygninger. 
I dette område skal forefindes toilet, vand, el-lys (ved toilet) og affaldsstativer. 
 
På lidt længere sigt kan der tænkes opført enkelte mindre Shelters udvalgte steder i terrænet. 
 
Arbejdsgruppen kan ikke anbefale at der indrettes plads til, og gives tilladelse til autocampere. 
Gruppen finder at sådanne brugere bør henvises til officielle campingpladser. 
 
2. Stiforløb. 
 
For at skaffe adgang til skoven, og et stiforløb i selve skoven, skal den gamle hulvej gøres farbar, 
og udvalgte stier for gående og cyklende publikum skal ryddes og markeres. 
Ved at følge et markeret stiforløb bør man kunne komme rundt i skoven og tilbage til 
”hovedpladsen” uden at skulle gå samme vej. 
 
Det kan anbefales at den eksisterende vej forbi ”Egons” ejendom, gøres mere farbar og forbindes 
med sti/vej systemet til Mariager, således at cyklende og gående besøgende kan komme til Mosely 
fra nord. 
 
Rundt på ejendommen findes i dag en del gamle affaldsdepoter som bør ryddes i forbindelse med  
at stisystemet etableres 
 
 
3. Parkering. 
 
Al parkering skal finde sted mellem sø/mose og Vest Hemvej og et passende areal skal befæstes 
med stabilt grus, for at pladsen kan bruges hele året. 
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Bilkørsel begrænses med bom, før den store basis plads, og der opsættes skilte med 
parkeringsanvisning. 
 
4. Orienteringsløb. 
 
Enkelte orienteringsløb, med begrænset antal deltagere, bør kunne afvikles. 
 
5. Skovrejsning. 
 
AOIS finder ikke at skovrejsning på ejendommen er aktuel på kort sigt. 
 
6. Afgræsning. 
 
AOIS diskuterede fordele og ulemper ved afgræsning ved kvæg eller får, af hele eller en del af 
skovarealet. 
Der var enighed om at det med hensyn til naturpleje indebar åbenlyse fordele, men at det på den 
anden side nok er urealistisk dyrt i den nuværende situation, og derfor ikke bør etableres på kort 
sigt. 
  
7. Oprensning af sø. 
 
Søen er på nuværende tidspunkt næsten groet til, og det må forventes at det i løbet af ganske kort tid 
ikke vil være muligt at opleve andet end sump. 
Søen bør oprenses således at den igen fremtræder med blank vandoverflade til glæde for besøgende 
og fauna. 
 
8. Jagt. 
 
AOIS diskuterede fordele og ulemper ved tilladelse til jagt. 
 
Der var enighed om at området kan bære op til to efterårsjagter med begrænset antal deltagere, og at 
give Mariager –og Mariager/Assens jagtforeninger tilladelse til at organisere disse, mod at der 
udføres vildtpleje af foreningernes medlemmer. 
 
9. Hunde. 
 
Ophold med hunde skal følge reglerne for statsskove. 
 
Hvis hundeforeninger ønsker at afholde prøver på de åbne arealer, skal det altid ske efter aftale med 
forpagter. 
 
 
10. Naturpleje. 
 
AOIS finder at der er stort behov for ”naturpleje”.  
Denne kræver stor faglig indsigt og indsats, og det må derfor anbefales at Skov og Naturstyrelsen 
forestår det teoretiske og praktiske arbejde. 
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Dette gælder også anlæg/rydning af stiforløb og rydning af gravhøjen. 
 
11. Booking. 
 
Booking af Shelters og større arrangementer, skal foregå gennem Friluftsrådet. 
 
12. Afgrænsning af ejendommen. 
 
Med øget adgang til ejendommen vil der være behov for at ejendommens skel er tydeligt markeret, 
og det anbefales derfor at opsætte letgenkendelige pæle på ejendommens afgrænsninger. 
 
 
 
  
 
 


